
 
 
 
 

FARNOSŤ KEŽMAROK – 27. nedeľa v cezročnom období, 4.10.2020 

GAUČOVÍ KRESŤANIA: NESTAŇME SA NIMI 
Vzhľadom na súčasné nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým 
sa radikálne obmedzuje počet osôb na bohoslužbách na 50, otcovia biskupi 
vydali všeobecný dišpenz od účasti na nedeľných bohoslužbách.  My, Vaši 
kňazi, chceme umožniť každému, kto túži po Pánu Ježišovi, osobne sa 
zúčastniť sv. omše v Kežmarku. Preto sme cez týždeň a predovšetkým v 
nedeľu výrazne zvýšili počet sv. omší (pridané sv. omše budú zväčša 
recitované, bez spevu). Pozrite si pozorne rozpis bohoslužieb!  Budeme sa 
riadiť nasledujúcimi pravidlami: 
1. V bazilike a v mariánskom kostole sme pripravili kartičky, na ktorých je 
uvedené miesto a presná hodina nedeľnej sv. omše (48 lístkov na 1 sv. omšu).  
2. Vezmite pre seba a členov Vašej rodiny príslušný počet kartičiek. Tým sa 
však vo svedomí zaväzujete, že sa danej sv. omše  skutočne osobne zúčastníte 
v určenom kostole a čase. Ak zistíte, že sa nemôžete zúčastniť, tak Vás 
dôrazne žiadame, aby ste kartičku čo najskôr vrátili naspäť. Inak znemožníte 
iným veriacim zúčastniť sa osobne na nedeľnej sv. omši.  
3. Kartičky sa dávajú iba na nedeľné sv. omše a na sobotné sv. omše po 15:00 
hod., ktoré sú s platnosťou na nedeľu, nie počas pracovných dní́, nakoľko 
počet sv. omší́ v týždni považujeme za dostatočný.  
4. Žiadame tých, ktorí pôjdu na sv. omšu v sobotu popoludní, aby nechali 
kartičky na nedeľné sv. omše voľné pre ostatných. Z ich strany pôjde o skutok 
lásky. 
5. Pri bohoslužbách zachovajte naďalej požadované hygienické predpisy (pri 
vstupe do chrámu je povinné rúško na tvári a dezinfekcia rúk, pri znaku 
pokoja si nepodávame ruky).  
Prosíme, nedajte sa odradiť opatreniami, rešpektujte ich, ale 
prichádzajte na sv. omše, nenechajte nás samotných v kostoloch. 
Chceme Vám čo najviac slúžiť a umožniť Vám stretnúť sa osobne so 
živým Kristom na svätých omšiach. Teraz je čas, aby sme pred touto 
spoločnosťou vydali svedectvo, že nie sme gaučoví kresťania, ale 
skutoční učeníci Ježiša Krista.  
 

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.fara-kezmarok.sk 

 



SVÄTÉ OMŠE V KEŽMARKU (5.10.2020 – 11.10.2020) 
 

Pondelok  5.10.2020              Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka 

Bazilika 
minor 

6:00 
† Jozefína, Irena 

8:30 
 

15:00 
 

16:30 
 

18:00 
† Andrej, Mária, 

Jozef 

 
Utorok  6.10.2020                                             Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka 

Bazilika 
minor 

6:00 
† Emil, Anastázia, 
František, Peter 

8:30 
 

15:00 
 

16:30 
 

18:00 
Za uzdravenie 

Alžbety 
 
Streda  7.10.2020                                                    Ružencovej Panny Márie, spomienka 

Bazilika 
minor 

6:00 
† Eva, Ján 

8:30 
 

15:00 
† Štefan 

16:30 
 

18:00 
† Katarína 

 
Štvrtok  8.10.2020 

Bazilika 
minor 

6:00 
ZBP Viliam 

8:30 
 

15:00 
 

16:30 
 

18:00 
† Ema, Ján 

 
Piatok  9.10.2020 

Bazilika 
minor 

6:00 
ZBP Emília 

Sv. omše za účasti prvoprijímajúcich detí 

8:30 
 

ZŠ D. Fischera 

15:00 
 

ZŠ Nižná 
brána 

16:00 
 

ZŠ Hradná 

17:00 
† Jaroslav, Anna 

ZŠ sv. Kríža 

18:00 
† Mária Magdaléna 

 
Mariánsky 

kostol Sv. omše určené pre birmovancov 
17:00 

 
18:00 

 
 
Sobota  10.10.2020                                 Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 

Bazilika 
minor 

6:00 
† Jirka 

8:30 
 

15:00 
 

18:00 
† Peter Dráč 

Mariánsky 
kostol 

16:30 
 
Nedeľa  11.10.2020                                                         28. nedeľa v Cezročnom období 

Bazilika minor 
Vstup do kostolov  

na nedeľné sv. omše 
v Kežmarku je možný 
len na základe lístkov, 

ktoré sú dostupné 
bezplatne v oboch 

kostoloch od nedele 
4.10. (1 sv. omša =  

max. 50 osôb) 

Mariánsky kostol 

6:30 Za Boží ľud 6:30 Úmysel celebranta 

8:00 
Poď. za 25 r. 

spoločného života 8:00 Úmysel celebranta 

9:00 Úmysel celebranta 9:00 Úmysel celebranta 

10:00 50. výr. sobáša:  
Cyril a Mária 10:00 Úmysel celebranta 

11:00 Úmysel celebranta 11:00 Úmysel celebranta 

16:00 Úmysel celebranta 16:00 Úmysel celebranta 

17:00 Úmysel celebranta 17:00 Úmysel celebranta 

18:30 Úmysel celebranta 18:30 Úmysel celebranta 



SVÄTÉ OMŠE V MALOM SLAVKOVE (5.10.2020 – 11.10.2020) 
Utorok 

6.10.2020 
18:00 

Nedeľa 
11.10.2020 

7:30    Družstevná ul. 

Piatok 
9.10.2020 

18:00 9:00    Lúčna ul. 

Sobota 
10.10.2020 

18:00    Gerlachovská ul. 10:30    Ul. Sv. Michala,                      
             Lomnická, Kráľovská 

 

SVÄTÉ OMŠE V STRÁŇACH POD TATRAMI (5.10.2020 – 11.10.2020) 

Streda 
7.10.2020 

18:00 
Nedeľa 

11.10.2020 
9:00 

 

AKTUÁLNE HYGIENICKÉ USMERNENIA PLATNÉ OD 1.10.2020  
1. Na každej sv. omši môže byť podľa nariadenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR maximálne 50 osôb. 
2. Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími 
cestami po aplikácii dezinfekcie na ruky pri vchode (príp. je možné použiť 
gumené rukavice). 
3. Je potrebné dodržiavať respiračnú etiketu a zakazuje sa podávanie rúk.  
4. Na obradoch sa nemajú zúčastňovať osoby majúce nariadenú karanténu 
alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.  
5. Pred sv. prijímaním je potrebné zložiť rúško až keď ste na rade. Sv. 
prijímanie sa odporúča prednostne podávať na ruku. Kto chce z vážneho 
dôvodu prijať sv. prijímanie do úst, nech ide celkom na záver radu 
prijímajúcich. 

ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SVÄTÉHO OTCA (Halier sv. Petra) je 
dnes v nedeľu 4.10. Ďakujeme Vám za podporu dobročinných diel Svätého 
Otca.  

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ 
V rámci prípravy detí na 1. sv. prijímanie sme rozšírili počet sv. omší v piatok. 
Budú v bazilike v týchto časoch: 15:00 ZŠ D. Fischera, 16:00 ZŠ Nižná brána, 
17:00 ZŠ Hradná, 18:00 ZŠ s MŠ sv. Kríža. 

SV. OMŠE PRE BIRMOVANCOV A MLÁDEŽ 
Pripomíname birmovancom, že v rámci ich prípravy na birmovku sme pre 
nich rozšírili počet sv. omší v piatok. Budú bývať v mariánskom kostole o 
17:00 hod. a o 18:00 hod. Zadelenie na uvedené sv. omše sa dozvedia od 
svojich animátorov. 



 

PODPORTE NÁS 
Aktivity našej farnosti môžete podporiť aj finančne priamo v sakristii,  

do pokladničiek v kostoloch, alebo zaslaním na bankový účet farnosti s IBAN: 
SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME! 

KONTAKT 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok 

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok 
Tel. č.: 052/452 22 20   Mobil: 0903 012 489 

E-mail: farakezmarok@gmail.com 

 

NOVÁ HOSPODÁRSKA RADA 
Po voľbách, ktoré sa konali v nedeľu 27.9. sa stali členmi novej Hospodárskej 
rady filiálky Malý Slavkov títo zvolení členovia: Ing. Ján Melcher, Jozef Šleboda,  
PaedDr. Ján Klein, Ľudmila Krotáková. Členovia menovaní farárom sú: Mgr. 
Monika Oravcová, Anna Solusová, Jozef Klein.  
Hospodárku radu farnosti Kežmarok tvoria títo zvolení členovia: Ing. Eva 
Kelbelová, Ing. arch. Jozef Figlár, MUDr. Jaroslav Grochola, Ing. Miroslav 
Perignáth, MUDr. Mgr. Jana Víznerová, Ing. Matúš Vízner, Ľuboslav Schmidt. 
Menovanými členmi sú: JUDr. Dagmar Soliarová, Ing. Ľubomír Madeja, 
František Grotkovský, Ing. Peter Justh, Ing. Monika Sokáčová, Ing. Ján Melcher.  
Prvé spoločné zasadnutie HR farnosti aj filiálky sa uskutoční v pondelok 5.10. 
o 19:00 hod. v budove farského úradu. 

 

RODINY, MODLITE SA K MATKE TICHA A RUŽENEC! 
V mesiaci október pozývame a povzbudzujeme všetky naše rodiny ku 
každodennej spoločnej pobožnosti v našich domácnostiach k Matke ticha. 
Modlíme sa ju aj na záver každej večernej sv. omše v októbri. Pamätajme na 
misionárov, ktorí ohlasujú Kristovo evanjelium po celom svete. Za všetkých 
modliacich sa túto pobožnosť bude v stredu 7.10. o 20:00 hod. slávená sv. 
omša vysielaná cez YOU TUBE kanál Pápežské misijné diela Slovensko. Z našej 
farnosti je to približne 600 domácností a jednotlivcov. Taktiež povzbudzujeme 
k spoločnej modlitbe posvätného ruženca v rodinách. Modlitba posvätného 
ruženca začína vždy pol hodinu pred večernou sv. omšou.  
 

DUCHOVNÉ SLOVKO 
V evanjeliu tejto nedele počujeme podobenstvo o vinohradníkoch, ktorým 
majiteľ dal na starosť vinicu. Aj nám Pán prenajal vinicu – je ňou náš život. 
Nezabúdajme, že od nás očakáva úrodu dobrých skutkov a  život podľa jeho 
evanjelia. 
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